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Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu za 2006 rok

Muzeum im.Jana Kasprowicza prowadzi dzialalnosc w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 25 pazdziernika 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13 , poz. 814) oraz z dnia 21 listopada 1996r.o muzeach (Dz. U. z 1997r.
Nr 5, poz. 24 ) a takze w oparciu o Statut nadany przez Rade Powiatu w Inowroclawiu
(uchwala nr XLIII / 378/2006 ).
Muzeum jest jednostka organizacyjna, której celem jest trwala ochrona dóbr kultury,
informowanie o wartosciach i tresciach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych
wartosci historii, nauki i kultury polskiej oraz swiatowej, ksztaltowanie wrazliwosci poznawczej
i estetycznej oraz umozliwianie kontaktu ze zbiorami. Realizacja celów polega na:
gromadzeniu dóbr kultury w statutowo okreslonym zakresie,
2/ katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów ( rzeczy
ruchome i nieruchome wpisane do inwentarza muzealiów),
3/ przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniajacych im
wlasciwy stan zachowania i bezpiczenstwo, oraz magazynowanie ich w sposób'
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dostepny do celów naukowych,
4/ zabezpieczanie i konserwacje muzealiów oraz w miare mozliwosci, zabezpieczania
stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomosci obiektów kultury materialnej
i przyrody,
5/ urzadzanie wystaw,
6/ organizowanie i prowadzenie badan, ekspedycji naukowych oraz prac
wykopaliskowych,
7/ prowadzenie dzialnosci edukacyjnej ,
8/ udostepnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
9/ zapewnianie wlasciwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10/ prowadzenie dzialalnosci wydawniczej.
Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabyta czescia mienia oraz
prowadzi sanlodzielna gospodarke w ramach posiadanych srodków, kierujac sie zasadail1i
efektywnosci ich wykorzystania.
Podstawa gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan dzialalnosci instytucji,
zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum z zachowaniem dotacji organizatora.
Informacja

wykonania planu finansowego za 2006 rok zawiera:

I.PRZYCHODY
Muzeum w 2006 roku uzyskalo przchody ogólem 542.510,06 zl stanowiace 112,91 % planu
rocznego. Przychody ze sprzedazy uslug wynosza 102.253,80 zl i stanowia 213,03 %
zaplanowanej kwoty. Wplyw na taki stan ma przychód za przeprowadzone badania
archeologiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Inowroclawia. Pozostale przychody wynosza

438.818,95 i stanowia 101,8 % zaplanowanych kwot ogólem z tych zródel.
W wyniku zawarcia dodatkowych umów z Wojewódzkim Urzedem Pracy w Toruniu
o refundacje swiadczel1 dla poborowych odbywajacych w instytucji kultury sluzbe zastepcza,
Muzeum uzyskalo przychody stanowiace 210,3 % w porównaniu do kwot planowanych.
Specyfikacja przychodów:
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II.KOSZTY
Muzeum im. Jana Kasprowicza pokrywa koszty biezacej dziala1nosci i zobowiazania
z uzyskiwanych przychodów. Przychodami instytucji kultury sa wplywy z prowadzonej
dzialalnosci, dotacje z budzetu, srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz
z innych zródel.
W 2006 roku Muzeum ponioslo koszty ogólem w wysokosci 515.367,30 zl, co stanowi
107,26 % planowanych kwot.
Informacja

o kosztach rodzajowych
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Zwiekszenie kosztów wynagrodzen nastapilo w wyniku zatrudnienia pracowników przy
badaniach archeologicznych zleconych przez Prezydenta Miasta Inowroclawia.
W grupie kosztów materialÓw i uslug obcych nie zrealizowano planowanych kwot
przeznaczonych na wyposazenie pomieszczen w nowej siedzibie Muzeum przy
ul.Soalnkowej 33.

Koszty amonyzacji sa wyzsze od zaplanowanych o kwote 6.451,04 zl w której najwiekszy
udzial stanowi wanosc sprzetu audiowizualnego, otrzymanego nieodplatnie od
Powiatowego Zespolu Ekonomiczno Administarcyjnego
Szkól i Placówek Oswiatowych
w Inowroclawiu.

III. WYNIK FINANSOWY
Muzeum jest jednostka, nie nastawiona na osiaganie zysku i zgodnie z tym plan finansowy
Muzeum im. Jana Kasprowicza na 2006 rok okreslal wynik finansowy równy O.
W roku 2006 instytucja kultury osiagnela wynik finansowy na poziomie 35.475,17 zl.
Czynnikiem bezposrednio wplywajacym na wysokosc wyniku finansowego sa zwiekszone
przychody oraz koszty na poziomie nizszym od zaplanowanego.
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IV.INWESTYCJE
Muzeum im. 1. Kasprowicza
planu na 2006 rok.

nie realizowalo

inwestycji,

co jest zgodne z zalozeniami

V.ZATRUDNIENIE
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Planowane i wykonane zatrudnienie w Muzeum w 2006 roku ksztaltowalo sie na poziomie
pracowników pelnozatrudnionych
oraz 2 poborowych w ramach sluzby zastepczej.
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